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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 

คร้ังที่ ๑/๒๕๕๙ 
วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ ห้องประชุม ๓๐๑ ชั้น ๓ ตึกบัญชาการ ๑ ท าเนียบรัฐบาล 
------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 

๑.  พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย     รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ 
๒.  นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร รองประธานกรรมการ 
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
๓.  นายวิจารย์ สิมาฉายา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ รองประธานกรรมการ  
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม       
๔.  นายสมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ รองประธานกรรมการ 
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 
๕.  นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม รองประธานกรรมการ          
  แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม    
๖.  นางสาวพนิดา นวสัมฤทธ์ิ นักวิจัยเช่ียวชาญ กรรมการ  
  แทนรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ ์
๗.  นายยงยุทธ ไผ่แก้ว รักษาการผู้เช่ียวชาญด้านวัตถุอันตรายทางการเกษตร กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
๘.  นางปานจิต จินตากุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงคมนาคม   
๙.  นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๑๐. นายอภิจิน โชติกเสถียร รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กรรมการ 

 แทนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
๑๑. นายสันติ โกมลหทัย นักวิทยาศาสตร์ช านาญการ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมศุลกากร 
๑๒. นายพรพจน์ เพ็ญพาส รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๓. นายอ านวย ภู่ระหงษ์ ผู้อ านวยการส านักความปลอดภัยแรงงาน กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๑๔. นายสถาวร ทรัพย์สุนทร นักวิชาการพาณิชย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

แทนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ 
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๑๕. นางสาวปรารถนา ดิษยทัต นักการทูตช านาญการพิเศษ กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ 
๑๖. พันเอกหญิง สาลินี พัศดุ แทนเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก                      กรรมการ 
๑๗. พลตรี ชวลิต สาลีต๊ิด รองเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร กรรมการ 
  แทนเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหาร 
  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 
๑๘. นางสาวลีลานุช สุเทพารักษ์ นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
                                           แทนอธิบดีกรมอนามัย 
๑๙. นายกิติพงษ์ พนมยงค์ นายแพทย์ช านาญการพิเศษ กรรมการ 

 แทนอธิบดีกรมการแพทย์ 
๒๐. นางสาวนลินี ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค  
๒๑. นางอังคณา หิรัญสาลี ผู้ช่วยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 
  แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
๒๒. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผนการศึกษา กรรมการ 
  แทนเลขาธิการสภาการศึกษา 
๒๓. นางสาวลดาวัลย์ ค าภา รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ กรรมการ 
  และสังคมแห่งชาติ 
  แทนเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ  
  และสังคมแห่งชาติ 
๒๔. นายดนัย หงสุรพันธ์ ผู้อ านวยการกองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา กรรมการ 
  แทนเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
๒๕. นายไพฑูรย์ งามมุข หัวหน้ากลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอันตราย   กรรมการ 
  แทนรองปลัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายสาธารณสุข 
๒๖. นายน้อง เจริญนาค นักวิเคราะห์งบประมาณช านาญการพิเศษ  กรรมการ 
  แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
๒๗. นายศราวุธ ปิ่นมุข ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกควบคุมสินค้าอันตราย   กรรมการ 
  แทนผู้อ านวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๒๘. นายรณชัย ข าภิบาล          ผู้ช่วยผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรรมการ 
  แทนผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๒๙. นางสาวกิตติกานต์ กุแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ ฝ่ายสวัสดิภาพสาธารณะ กรรมการ 
  แทนผู้อ านวยการส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
๓๐. นางสาวพรพิศ ศิลขวุธท์ รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข  กรรมการ 
  แทนผู้อ านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 
๓๑. นางเพ็ญศรี วัจฉละญาณ กรรมการสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย  กรรมการ 
    แทนนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย 
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๓๒. นายมหาบีร์ โกเดอร์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี  กรรมการ 
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
๓๓. นายศิริธัญญ์ ไพโรจน์บริบูรณ์ รักษาการผู้อ านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย  กรรมการ 
๓๔. นางสาววรรณา ศรีวิริยานุภาพ กรรมการมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา  กรรมการ 
  แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 
๓๕. นางสมศรี สุวรรณจรัศ ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
๓๖. นายสุวรรณ นันทศรุต รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  กรรมการและ 
    เลขานุการ  
๓๗. นายบุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  กรรมการและ 
    ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๘. นางจริยา มิตรอุปถัมภ์ นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ  กรรมการและ 
  กรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางสาวลมัย ชูเกียรติวัฒนา นักวิทยาศาสตร์ช านาญการพิเศษ  กรรมการและ 
  กรมวิชาการเกษตร  ผู้ช่วยเลขานุการ  

ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดภารกิจอ่ืน 

๑. ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กรรมการ 
๒. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น   กรรมการ 
๓. อธิบดีกรมการปกครอง  กรรมการ  
๔. นายกสมาคมอารักขาพืชไทย  กรรมการ 
๕. ประธานมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค  กรรมการ 
๖. นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
๗. นายกิตติชัย รัตนะ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม    

๑. นายไพศาล ด่ันคุ้ม รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
๒. นางสาวออมรัตน์ คัมภีรวิภากร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
๓. นางสาวชลันดา มูลมี ส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
๔. นางอาภาภรณ์ ศิริพรประสาร ส านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
๕. นางสาวปรางค์เนตร เฟื่องฟุ้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๖. นายกานต์ พีระเกียรติขจร กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
๗. นายวิสิษฐ สุตสุนทร  กรมการค้าต่างประเทศ 
๘. นางสาวพรระวี โพธ์ินทีไท กรมองค์การระหว่างประเทศ 
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๙. ร้อยโท พิสิฐ บูรณะพิมพ์ กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร 

๑๐. นางปรียานุช บูรณะภักดี กรมอนามัย 
๑๑. นางสาวณัฏฐ์เอก ดุษฎีประเสริฐ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๑๒. นายน้อง เจริญนาค ส านักงบประมาณ 
๑๓. นายศักด์ิสิทธ์ิ มิตรสมาน การท่าเรือแห่งประเทศไทย 
๑๔. นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร กรมควบคุมมลพิษ 
๑๕. นางนุชนารถ ลีลาคหกิจ กรมควบคุมมลพิษ 
๑๖. นางสาวชลาลัย รุ่งเรือง กรมควบคุมมลพิษ 
๑๗. นางสาวณัฐพร ปิ่นทอง กรมควบคุมมลพิษ 
๑๘. นางสาวกมลชนก จัดนอก กรมควบคุมมลพิษ 
๑๙. นายจักรพันธ์ หมอยาดี กรมควบคุมมลพิษ 
๒๐. นายชาพล รัตนพันธ์ุ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๑. นางอมรรัตน์ ลีนะนิธิกุล ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๒. นางสาวออรัศ คงพานิช ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๓. นายวัฒนพงศ์ ลือชูวงศ์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๔. นางสาวพิชญา ศักด์ิศรีพาณิชย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๕. นางสาวดวงหทัย นิลวรรณ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๖. นางสาวพิยุดี เอี่ยมสนธิ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
๒๗. นางสาววรรณา รอดรัตน์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
๒๘. นางสาววิมลมาส รัตนมณี ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
๒๙. นาวาโท สายชล ช้างน้อย ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี 
๓๐. นายชนวีร์ กรีมละ ส านักงานรองนายกรัฐมนตรี  
เร่ิมประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธานกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม และขอให้คณะกรรมการฯ ได้แสดง
ความเห็นและข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ต่อไป ทั้งน้ีมอบหมายให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบรวม ๒ เรื่อง คือ ๑.๑ การมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี และ ๑.๒ การมอบหมาย
หน่วยงานให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

 ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุม
ปรึกษาคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ มีมติให้แต่งต้ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
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การจัดการสารเคมี เพื่อพัฒนานโยบายและแผนการจัดการสารเคมีของประเทศ โดยมีนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี 
ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน และมีข้าราชการจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม สลับเปล่ียนหมุนเวียนเป็นเลขานุการฯ และ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยมีวาระ ๒ ปี และตามหนังสือส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๔๐๕ (ลน)/๑๕๒๖๐ 
ลงวันที ่๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายกรัฐมนตรี มีบัญชามอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย) 
เป็นประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี และมอบหมายให้อธิบดี 
กรมควบคุมมลพิษ เป็นกรรมการและเลขานุการฯ ในช่วงปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา 
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการฯ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๑.๑ และ ๑.๒ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า รัฐบาลเห็นความส าคัญของคณะกรรมการชุดน้ีที่จะให้มีการ
ด าเนินการต่อ เพราะว่างเว้นจากการประชุมมาหลายปี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีการประชุมครั้งสุดท้าย เมื่อปี ๒๕๕๕ ดังน้ัน 
กรรมการทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งน้ีคงเป็นกรรมการใหม่ ๆ จึงขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปหรือให้รายละเอียดกับ
คณะกรรมการฯ เพื่อปูพื้นให้ทุกท่านรับทราบที่มาที่ไปในแต่ละเรื่องด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
คร้ังที่ ๑/๒๕๕๕ เม่ือวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ได้จัดท ารายงานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติ 

ว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ รวม ๑๖ หน้า 
และได้เวียนให้กรรมการฯ พิจารณารับรองแล้ว เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๕ ปรากฏว่าไม่มีกรรมการท่านใด 
ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๒ ทั้งน้ี เน่ืองจาก
กรรมการหลายท่านในการประชุมครั้งน้ีเป็นคณะกรรมการชุดใหม่ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงาน 
การประชุมครั้งที่ผ่านมาด้วย 

มติที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๓ เร่ืองเสนอเพื่อทราบ 
 ๓.๑ แผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ ) รายงานความเป็นมาและสาระส าคัญของ
อนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท และแผนเตรียมความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญา 
มินามาตะว่าด้วยปรอท ซึ่งประกอบด้วย ๑) กรอบการด าเนินงานก่อนเข้าร่วมเป็นภาคีฯ ในระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๘-
๒๕๕๙ และ ๒) กรอบการด าเนินงานหลังการเข้าร่วมเป็นภาคีฯ แบ่งเป็นกรอบการด าเนินงานในช่วง ๓ ปี ๔ ปี 
และ ๕ ปี ภายหลังอนุสัญญามีผลใช้บังคับกับประเทศไทย โดยแผนเตรียมความพร้อมฯ ได้มีการจ าแนกกิจกรรมต่าง ๆ 
ตามพันธกรณีที่ส าคัญของอนุสัญญาฯ รวมทั้งส้ิน ๑๘ ข้อและก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม ทั้งน้ี 



๖ 

ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานการด าเนินงานของกรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้ประสานงานอนุสัญญามินามาตะฯ ให้ 
ที่ประชุมทราบด้วย โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๑ 

ความเห็นที่ประชุม 
รักษาการผู้อ านวยการสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย ได้สอบถามว่า ปัจจุบันอนุสัญญาฯ ยังไม่มี

ผลใช้บังคับ ในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ จะด าเนินการเสนอเรื่องเพื่อขอเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ เลย
หรือไม่ หรือจะรอให้มีผลใช้บังคับก่อนค่อยด าเนินการ  

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานว่า ขณะน้ีกรมควบคุมมลพิษอยู่ระหว่าง
ปรับแผนการเตรียมความพร้อมฯ ให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์ และจะน าเสนอเรื่องการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ต่อคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีต่อไป  

ประธานฯ ได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า ไม่ต้องรอประเทศอ่ืนเข้าร่วมเป็นภาคีฯ 
ใช่หรือไม่ โดยดูว่าประเทศใดที่เข้าร่วมเป็นภาคีฯ แล้วบ้าง หรือว่าหากประเทศไทยมีความพร้อมก็สามารถให้
สัตยาบันได้เลย 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า การเข้าร่วมเป็นภาคีได้มีการพิจารณาทั้ง
สองส่วน โดยเฉพาะพิจารณาว่าประเทศในภูมิภาคน้ีมีท่าทีอย่างไรกับอนุสัญญาฯ ส าหรับประเทศไทยมีความพร้อมแล้ว 
และอยู่ระหว่างด าเนินการขอเข้าร่วมเป็นภาคีฯ 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การด าเนินการในเรื่องน้ีมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อดี คือ 
เป็นการลดความเส่ียงอันตรายของมนุษย์และส่ิงแวดล้อมจากการปนเปื้อนของปรอท ส่วนข้อเสีย คือ การหาสาร
ทดแทนปรอท อย่างไรก็ตาม ในระยะแรกอาจมีราคาแพง และหายาก แต่ในระยะถัดไปสารทดแทนจะมีราคาถูกลง 
และหาได้ง่ายขึ้น ดังน้ัน การเข้าร่วมเป็นภาคีฯ ย่อมเป็นผลดีแน่นอน เน่ืองจากท าให้ประชาชนมีความปลอดภั ย
จากการปนเปื้อนของปรอท 

มติที่ประชุม 
รับทราบแผนการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท 

 ๓.๒ ผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่  
๒๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  
ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) รายงานผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการ

จัดการสารเคมี สมัยที่ ๔ (The Fourth Session of the International Conference on Chemical Management: 
ICCM 4) ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๓.๒ 

ความเห็นที่ประชุม 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การด าเนินการของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีก็เหมือนกับการท ายุทธศาสตร์ SAICM ระดับประเทศ ดังน้ัน การด าเนินการต้อง 
สอดคล้องตามการด าเนินการในระดับนานาชาติ หรือระดับโลก 

มติที่ประชุม 
รับทราบผลการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการสารเคมี สมัยที่ ๔ 



๗ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
 ๔.๑ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา)  น าเสนอความเป็นมาและ

สาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ให้ที่ประชุมพิจารณา อาทิ ความเป็นมาของแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) กระบวนการในการจัดท า (ร่าง) แผนปฏิบัติการะยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
ผลการประเมินความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้น (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) ในช่วงครึ่งแผน 
และสาระส าคัญของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ซึ่งประกอบด้วย ๒๑๒ แผนงานโครงการ 
กรอบวงเงินงบประมาณที่ระบุได้ ๗๖๕.๙ ล้านบาท (จาก ๑๐๙ แผนงานโครงการ) และมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
๔๒ หน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวมถึงสาระส าคัญของโครงการน าขับเคล่ือน หรือ
โครงการ Flagship รวม ๑๐ โครงการ ได้แก่ ๑) โครงการจัดท าท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย 
ฉบับที่ ๒ (รวมสารผสม) ๒) โครงการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมี 
๓) โครงการพัฒนาแนวทางและกลไกการจัดต้ังองค์กรกลางในการจัดการสารเคมีระดับชาติ ๔) โครงการลดผลกระทบ
ในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อเกษตรกรในชุมชน ๕) โครงการศึกษาการจัดการของเสียจากเภสัชภัณฑ์  
๖) โครงการน าร่องการคุ้มครองสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียงสารเคมี ๗) แผนงานพัฒนาศักยภาพวิชาชีพ
การควบคุมสารเคมีอันตราย รองรับพระราชบัญญัติวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๗ ๘) แผนงาน
การเตรียมความพร้อมรองรับอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอทและการอนุวัติตามข้อก าหนดของอนุสัญญา ๙) แผนงาน
การเพิ่มพูนความรู้ในการจัดการสารเคมีแก่ทุกภาคส่วนและการจัดท าท าเนียบผู้เช่ียวชาญในการ จัดการสารเคมี 
และ ๑๐) แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีภายใต้แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) 
โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๑/๑, ๔.๑/๒ และ ๔.๑/๓ 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง ดังน้ี 
ผู้แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เสนอให้กรมอนามัยบรรจุเรื่อง 

การปรับปรุง พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ฯ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาฐานข้อมูล 
กลไกและเครื่องมือในการจัดการสารเคมีอย่างเป็นระบบครบวงจร กลวิธีที่ ๒ (๑) การพัฒนาเครื่องมือทาง
กฎหมาย เน่ืองจากพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  ๒๕๓๕ ไม่สามารถบังคับใช้ได้เต็มประสิทธิภาพ 
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องแร่ใยหิน (Asbestos) และเรื่องน้ ามันทอดซ้ าที่เส่ือมสภาพที่มีสารโพลาร์ (Total Polar 
Material, TPM) และสาร Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAH) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง รวมทั้งไม่สามารถ
บังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมในการจัดการปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ 
เพราะนิยามค าว่า “มูลฝอย” ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติมไม่ครอบคลุม
การจัดการสารเคมีได้ทั้งหมด และไม่สามารถออกข้อบังคับท้องถิ่นในการปกป้องสุขภาพของคนที่ได้รับสัมผัส
สารเคมีได้  

ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย ช้ีแจงว่า (ร่าง) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. .... ฉบับแก้ไข 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส าหรับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ฉบับปัจจุบัน ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๐ จะครอบคลุมถึงเรื่องของมูลฝอยอันตรายจากชุมชนด้วย แต่



๘ 

รายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการจัดการยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ทั้งน้ี ในการ
ด าเนินการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หากเกิดเหตุในพื้นที่ใด ก็สามารถ
เสนอเรื่องให้คณะอนุกรรมการสาธารณสุขระดับจังหวัดพิจารณาได้   

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) ให้ข้อมูลว่า ตามที่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการ
ด าเนินงานตามโครงการ Flagship เกี่ยวกับการประกาศบัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย บัญชีที่ ๕.๖ ซึ่งบัญชีฯ ดังกล่าว 
สามารถควบคุมสารเคมไีด้ทุกชนิด เน่ืองจากควบคุมตามคุณสมบัติของสาร ยกเว้นอยู่ ๒ ชนิด คือ วัตถุติดเช้ือ class ๖.๒ 
และสารกัมมันตรังสีซึ่งมีส านักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยงานก ากับดูแล และมีการออกข้อบังคับตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การให้แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการน าเข้าวัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ก าหนดให้
ผู้ผลิตและผู้น าเข้าต้องแจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิตหรือการน าเข้า วัตถุอันตรายตามบัญชี ๕.๖ ในระบบของ 
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในปัจจุบันมีข้อมูลประมาณ ๖,๐๐๐ กว่ารายการ  และต้ังแต่ปี ๒๕๕๕ เป็นต้นมา กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ให้ผู้ประกอบการที่จะน าเข้าวัตถุอันตรายและสารเคมีทุกชนิดสามารถย่ืนรายละเอียดผ่านระบบ online เข้า
ระบบหารือของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งในฐานข้อมูลของระบบหารือมีสารเคมีที่ไม่ใช่วัตถุอันตรายตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประมาณ ๑๕,๐๐๐ - ๒๐,๐๐๐ รายการ ทั้งน้ี กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้จัดท าบัญชีสารเคมีที่มีอยู่ในประเทศ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ และลดภาระการท างานของเจ้าหน้าที่ คาดว่าภายในไตรมาสที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ สามารถจะออกเป็นบัญชีฉบับ
เบื้องต้นให้ผู้ประกอบการทดลองใช้ได้  

ส าหรับการด าเนินโครงการการปรับปรุงกฎหมายการจัดการสารเคมีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  
การจัดการสารเคมี และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้น ซึ่งผลการศึกษาได้
เสนอไว้ ๓ ทางเลือก ทางเลือกที่ ๑ คือ คงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ส าหรับดูแล
สารเคมีที่มีอยู่เดิม และยกร่างพระราชบัญญัติสารเคมีใหม่ส าหรับก ากับดูแลสารเคมีใหม่ ทางเลือกที่ ๒ คือ ยกเลิก
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกร่าง พระราชบัญญัติสารเคมีใหม่ และทางเลือกที่ ๓ 
คือ แก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม น้ัน กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้น าเสนอ
คณะกรรมการวัตถุอันตรายพิจารณา ซึ่งที่ประชุมมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ๖ หน่วยงาน ได้แก่ 
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมโรงงานอุตสาหกรรม และ 
กรมธุรกิจพลังงาน รวมทั้งสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ดังกล่าว ทั้งน้ีหน่วยงานดังกล่าวเห็นว่า พระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ 
ดังกล่าวสามารถก ากับดูแลสารเคมีได้ทุกชนิด โดยสามารถออกกฎหมายลูกเพิ่มเติม และสามารถเพิ่มเติมหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบใหม่ได้ตามมาตรา ๑๙ ของพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ดังกล่าวที่ได้เปิดโอกาสไว้ ดังน้ัน การเสนอ
ขอแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตรายฯ ดังกล่าว จึงได้แก้ไขเฉพาะประเด็นใหญ่ ๆ คือ การโฆษณา การน าผ่านเพื่อ
อ านวยความสะดวก บทลงโทษต่าง ๆ รวมทั้งได้เพิ่มการจัดต้ังส านักงานคณะกรรมการวัตถุอันตราย ซึ่งจะเป็น
หน่วยงานกลางในการก าหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ เพื่อให้การควบคุมสารเคมีภายใต้พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตรายฯ ดังกล่าวมีทิศทางและแนวทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งน้ี ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. .... 
ฉบับแก้ไขได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวัตถุอันตรายแล้ว และมีมติให้น าเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรมเพื่อน าเสนอคณะรัฐมนตรีเพี่อพิจารณาต่อไป  

ประธานฯ สอบถามว่า การจัดท าท าเนียบสารเคมีและการจัดต้ังองค์กรกลางตามที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมด าเนินการ เป็นเรื่องเดียวกับที่คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
ด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการระยะต้นหรือไม่ 



๙ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) ช้ีแจงว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหน่ึงใน
คณะกรรมการแห่งชาติฯ และการด าเนินการของกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รายงานให้คณะอนุกรรมการประสาน
นโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมีภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ทราบ แต่ที่แตกต่างกัน
ตรงที่ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศไทย ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
ด าเนินการจะพิจารณาจากพิกัดอัตราศุลกากร ซึ่งพิกัดอัตราศุลกากรจะจับสารเคมีเป็นกลุ่มรวมกันทั้งหมด 
ไม่ได้แยกเป็นช่ือสารเด่ียว แต่ท าเนียบสารเคมีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมด าเนินการ จะประกาศเป็นช่ือสาร และ  
ในกรณีท่ีมีข้อมูลที่เป็นความลับ ก็จะประกาศช่ือการค้าของผลิตภัณฑ์เพื่อสะดวกในการตรวจสอบของผู้ประกอบการ 

ประธานฯ สอบถามว่า หากดูจากแผนงานโครงการการจัดท าท าเนียบรายการสารเคมี จะ
เหมือนหรือต่างกันอย่างไร สามารถน ามาท าร่วมกันได้หรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า ท าเนียบรายการสารเคมีควรเป็น           
ชุดเดียวกัน แต่ปัจจุบันเรายังไม่มีท าเนียบสารเคมีที่มีรายละเอียดในรายสาร และมีพิกัดอัตราศุลกากรที่มาเช่ือมกัน ซึ่ง        
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมาวางฐานให้สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า สรุปแล้วไม่ใช่เรื่องเดียวกัน แต่ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมท าไม่ใช่
เฉพาะวัตถุอันตราย แต่เป็นสารเคมีทั้งหมดใช่หรือไม่ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) ให้ข้อมูลว่า ท าเนียบสารเคมีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมท า 
มีวัตถุอันตรายอยู่ส่วนหน่ึงที่เป็นสารควบคุม และเป็นสารเคมีทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมซึ่งจะมีจ านวนมากกว่า 
สารควบคุม เพราะในกรณีที่จะเป็นวัตถุอันตรายได้จะต้องมีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมก่อน ซึ่งปัจจุบันมี ๑,๕๓๖ 
รายการที่มีประกาศควบคุม แต่สารเคมีที่มีการน าเข้ามามีหลากหลายมาก ต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมเปิดให้จดแจ้งผ่านระบบ มีการจดแจ้งการน าเข้าวัตถุอันตรายและสารเคมีที่มีปริมาณน าเข้ามากกว่า 
๑ ตันต่อปี ประมาณ ๖๐๐๐ – ๗๐๐๐ รายการที่ไม่ซ้ ากัน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ข้อมูลว่า ความแตกต่างระหว่าง
ท าเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู่ของประเทศที่ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาด าเนินการ คือท าเนียบรายการ
สารเคมฉีบับน้ี ครอบคลุมรายการสารเคมีทุกประเภท ไม่จ ากัดเฉพาะที่เป็นวัตถุอันตราย แต่รวมถึง ยา อาหาร เครื่องส าอาง 
สารกัมมันตรังสี สารนิวเคลียร์ อาวุธเคมี และสารอ่ืน ๆ ทั้งที่มีกฎหมายควบคุมและไม่มีกฎหมายควบคุม ทั้งที่มีและไม่มี
พิกัดรหัสสถิติ ท าเนียบรายการสารเคมีฯ ฉบับที่ ๑ เน้นเฉพาะสารเคมีที่ เป็นสารเด่ียว ได้รับความร่วมมือจาก 
กรมศุลกากร ส่งข้อมูลรายการน าเข้าสารเคมีทั้งหมดต้ังแต่พิกัดที่ ๒๕-๔๐ ภายใต้หมวดที่ ๕ หมวดที่ ๖ และหมวดที่ ๗ 
เพื่อน ามาแยกเป็นรายสาร ส าหรับข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลปี ๒๕๕๕ เป็นปีที่องค์การศุลกากรโลกมีจัดท าพิกัด
ศุลกากรโลกให้สอดคล้องกัน (Harmonized System) รายการข้อมูลที่กรมศุลกากรจัดส่งให้มีมากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ รายการ 
ทั้งสารเด่ียวและสารผสม และจากจ านวน ๑๐๐,๐๐๐ รายการ สามารถคัดออกมาเป็นสารเด่ียวได้ประมาณ 
๗,๓๐๐ สาร ซึ่งเป็นรายการสารเคมีที่ไม่ซ้ ากัน ท าเนียบรายสารเคมีน้ีจะมีข้อมูลหลัก คือ Thailand Existing Chemicals 
Inventory (TECI) Number, ช่ือสารเคมีที่เป็นช่ือภาษาอังกฤษและช่ือภาษาไทย, CAS Number, ช่ือ IUPAC, 
กฎหมายที่ควบคุม และปริมาณการน าเข้าและผลิต ส าหรับในส่วนของสารผสมจะมีการด าเนินการต่อไปใน
แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ท าเนียบ
รายการสารเคมีจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชน ดังน้ัน จึงควรที่แต่ละหน่วยงานจะร่วมกันจัดท า เพื่อให้มีท าเนียบ
สารเคมเีดียวในลักษณะของ National Single Window และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ 
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ผู้แทนอธิบดีกรมควบคุมโรค เสนอให้รวมโครงการที่เกี่ยวกับเกษตรกรไว้ในโครงการ 
Flagship โครงการที่ ๔ (โครงการลดผลกระทบในการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชต่อเกษตรกรในชุมชน) รวมถึงโครงการ
เฝ้าระวังเกี่ยวกับเกษตรกรของกรมควบคุมโรค และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับประเด็นดังกล่าวไปด าเนินการ 
ผู้แทนนายกสมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย ให้ความเห็นว่า ตัวช้ีวัดเรื่องการเฝ้าระวังและ

ติดตามผลกระทบจากสารเคมีของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ จะกล่าวถึงพื้นที่เส่ียงอยู่หลายพื้นที่ เช่น ห้วยคลิต้ี 
หรือแม่ตาว แต่ไม่เห็นแผนงานโครงการในการด าเนินงานที่จะเป็นการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบ และการรักษาเยียวยา
และการฟื้นฟูในพื้นที่เส่ียงเหล่าน้ีใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ดังกล่าว 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า พื้นที่เส่ียงหลายพื้นที่จะมีแผนเฉพาะ  
ในกรณีของห้วยคลิต้ี กรมควบคุมมลพิษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงไปตรวจสภาพแวดล้อมและด าเนินการ
ฟื้นฟู ซึ่งฟื้นฟูในส่วนของกากตะกอน ให้มีการก าจัดกากตะกอนให้ถูกต้อง และมีการท าสารสนเทศและข้อมูล 
รวมทั้งได้หารือร่วมกับกรมอนามัยและกรมควบคุมโรคที่จะบูรณาการการท างานในพื้นที่ร่วมกัน ในกรณีของแม่ตาว
ก็เช่นเดียวกัน มีแผนงานในการด าเนินการแต่อาจจะไม่ได้รวมไว้ในแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ทั้งหมด รวมทั้ง
พื้นที่ปนเปื้อนมลพิษหรือกรณีเหมืองทองที่มีปัญหาก็ได้มีการด าเนินการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม  

ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) เสนอให้ปรับปรุงภาคผนวก ค รวม ๒ โครงการ 
คือ โครงการที่ ๖ พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลแบบบูรณาการส าหรับการน าเข้า การส่งออก การน าผ่านและโลจิสติก 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบ Thailand National Single Window หน่วยงานหลักควรเป็น 
กรมศุลกากร เพราะคณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลัก และโครงการที่ ๙ การจัดท ากฎหมาย
สารเคมีป้องกันศัตรูพืช (Pesticide Act) ภายใต้ยุทธศาสตร์การขับเคล่ือนนโยบายภายใต้แผนงานความมั่นคง 
ทางอาหาร จะเหมือนหรือต่างกับโครงการที่ ๑๒ การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายสารเคมีทางการเกษตร ภายใต้
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เป็นสากลและทันต่อสถานการณ์ โดยมี 
กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก  

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า ฝ่ายเลขานุการฯ จะขอรับข้อสังเกตไปพิจารณา
และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพราะจากการรวบรวมจากหน่วยงานที่ส่งข้อมูลมา อาจจะซ้ ากันบ้าง และเห็นด้วยว่า 
National Single Window รัฐบาลมอบหมายให้กรมศุลกากรด าเนินการแล้ว เพราะฉะน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ 
ขอรับข้อสังเกตและจะไปปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ผู้แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า ในช่วงน้ีจะพบปัญหา 
การน าสารเคมีมาผสมในอาหาร เช่น การน าสาร dichloromethane มาผสมในอาหารเสริม แต่ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการ
ระยะกลางฯ น้ียังขาดแผนงานโครงการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนภัยสินค้าไม่ปลอดภัย
และมีระบบข้อมูล ดังน้ัน เรื่องสารเคมทีี่จะมีผลกระทบกับคนจึงควรใส่ไว้ในแผนฯ น้ีด้วย 

ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช้ีแจงว่า โครงการที่กล่าวถึงปัจจุบันถูกบรรจุเป็น
งานประจ าในการดูแลเฝ้าระวังสารเคมี สารอันตรายต่าง ๆ โดยท าเป็นหน้าต่างเตือนภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นการบูรณาการ
ทั้งประเทศโดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ส าหรับกรณีของสาร dichloromethane ก็อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ทั้งน้ีในส่วนของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีหลายโครงการที่บรรจุในแผนฯ 
เช่น การพัฒนาวิธีวิเคราะห์การตรวจสารเคมีกลุ่มยาฆ่าแมลง ๕๐๐ ชนิด ซึ่งกรมฯ ได้พัฒนาวิธีการส าเร็จแล้ว  
จะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ ส่วนเรื่องพื้นที่เส่ียงต่าง ๆ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เห็นว่าประเทศไทย
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ยังไม่มีค่าฐาน (baseline) เช่น โลหะหนัก จึงเสนอโครงการบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ฉบับน้ี
และได้รับงบประมาณจากรัฐบาล ซ่ึงได้จัดสรรงบประมาณลงไปในหน่วยงานด าเนินการแล้ว  

ผู้แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา ให้ความเห็นว่า โครงการที่ ๖๑-๖๖ ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นโครงการค่อนข้างเล็ก แต่กรมฯ ท าในเรื่องที่ใหญ่ โดยเฉพาะในเรื่องการจัดการ
สารเคมีท่ีส่งผลกระทบต่อประชาชนได้มาก จึงควรจะบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ น้ี 

ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขอรับไปพิจารณาและจะประสานกับฝ่ายเลขานุการฯ 
ประธานฯ ให้ความเห็นว่า การบริหารจัดการสารเคมีเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานมาก 

หลายเรื่องเป็นงานที่หน่วยงานด าเนินการอยู่แล้วในลักษณะของงานประจ า เพียงแต่คณะกรรมการแห่งชาติฯ  
จะน ามาบูรณาการงานเพื่อให้มีการสอดประสานกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งบางครั้งอาจยังไม่สอดประสาน
เหมือนอย่างที่ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมกล่าวในเรื่องของการจัดท าท าเนียบสารเคมี และการเสนอให้มี
ส านักงานคณะกรรมการวัตถุอันตรายขึ้นมาก ากับดูแลโดยเฉพาะ จะเห็นว่าต่างคนต่างคิด แต่ในหลักการเห็นด้วย
อย่างย่ิงที่ต้องมีหน่วยงานกลางท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานในเรื่องการบริหารจัดการสารเคมีของประเทศ 
พิจารณาและแจกจ่ายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปด าเนินการ ทั้งน้ี ในส่วนของคณะกรรมการแห่งชาติฯ ปัญหาที่พบ
คือ การเปล่ียนเลขานุการฯ ที่เป็นหน่วยงานหลักทุก ๒ ปี ซึ่งจะท าให้ขาดความต่อเน่ืองในการขับเคล่ือนการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการแห่งชาติฯ จึงเห็นว่าจุดน้ีน่าจะมีการเปล่ียนแปลง รวมทั้งในประเด็นการมีหน่วยงานกลาง
หรือการจัดท าท าเนียบสารเคมี ซึ่งเป็นพื้นฐานหลักที่จะต้องมีเพื่อจะได้น าไปใช้ในการบริหารจัดการเรื่องอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการประสานกันมากขึ้นเพื่อลดความซ้ าซ้อน ทั้งยังจะช่วยให้
ประหยัดทั้งแรงงาน งบประมาณ และเวลา รวมทั้ง ผู้ปฏิบัติเองก็ไม่สับสนเวลาที่ใช้ในการอ้างอิง ขอให้ 
ฝ่ายเลขานุการฯ น าไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสารเคมีว่าจะมีการด าเนินการอย่างไร 
และขอสอบถามว่าในแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ มีโครงการ Flagship ๗ โครงการ ท าไป ๕ โครงการ อีก ๒ โครงการ
ที่เหลือจะน ามาด าเนินการในแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ หรือไม ่

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ช้ีแจงว่า ๒ โครงการที่ไม่ได้
ด าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ คือ โครงการน าร่องการพัฒนากลไกการส่ือสารเพื่อควบคุมและแก้ไข
ปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยมูลนิธิบูรณะนิเวศ และโครงการพัฒนาแนวทางและต้นแบบ 
การจัดท าแผนที่ความเส่ียงสารเคมีของชุมชน (Community risk mapping) รอบนิคมอุตสาหกรรม โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ผู้แทนอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากโครงการไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 
ซ่ึงในปีถัดมากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ด าเนินการแต่เปล่ียนเป็นโครงการศึกษาเรื่อง baseline ของสารเคมีต่าง ๆ ที่
มาบตาพุด และเรื่องขยะที่จังหวัดสระบุรี และจะท าต่อเน่ืองมาในปี ๒๕๕๙  

ประธานฯ สอบถามว่า ในช่วงท าแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ใช้ผลการประเมินจากแผนปฏิบัติการ
ระยะต้นฯ ประมาณกลางแผน ปี ๒๕๕๗ เพราะแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ จะส้ินสุดปี ๒๕๕๘ อีกประมาณปีครึ่ง 
ที่เหลือจะประเมินต่อเน่ืองจนจบหรือไม่ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้ช้ีแจงว่า ในปี ๒๕๕๙ จะท าการ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ ต่อจนจบแผนฯ และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าโครงการ flagship  
๒ โครงการของแผนปฏิบัติการะยะต้นฯ ที่ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจากไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณน้ัน คือ โครงการน าร่อง
การพัฒนากลไกการส่ือสารเพื่อควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษระหว่างชุมชนและแหล่งก าเนิดมลพิษ โดยมูลนิธิ
บูรณะนิเวศ องค์กรภาคประชาชน ซึ่งจะมาด าเนินการต่อในแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ เป็นโครงการปกติใน 
๒๑๒ แผนงานโครงการ และเปล่ียนชื่อเป็นแผนงานวิจัยการออกแบบวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองส าหรับชุมชน เพื่อ



๑๒ 

สืบหาข้อมูลและหลักฐานที่บ่งช้ีความเสียหายทางส่ิงแวดล้อมและสุขภาพจากมลพิษอุตสาหกรรม โดยมูลนิธิบูรณะ
นิเวศ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานของ
สหภาพยุโรป ส่วนโครงการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดท าแผนที่ความเส่ียงสารเคมีของชุมชน 
(Community risk mapping) รอบนิคมอุตสาหกรรม โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ยังคงเป็นโครงการ flagship 
ในแผนระยะปฏิบัติการกลางฯ แต่เปล่ียนช่ือเป็นโครงการน าร่องการคุ้มครองสุขภาพและส่ิงแวดล้อมในพื้นที่เส่ียง 
โดยจะน ารูปแบบของส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร มาประยุกต์ใช้ 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า กลุ่ม 
Responsible care ภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี เสนอแผนงานโครงการบรรจุใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการะยะกลางฯ 
รวม ๖ โครงการ ในภาคผนวก ค โครงการที่ ๑๐๘-๑๑๓ ซึ่งเป็นโครงการเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียงสารเคมี
ตามระบบ Global Products Strategy (GPS) โดยใช้งบประมาณของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ 
เมื่อท าเสร็จกจ็ะรายงานให้คณะกรรมการฯ ทราบ 

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สอบถามว่า โครงการ Flagship ของ
แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ โครงการศึกษาวิเคราะห์การปรับปรุงกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
สารเคมี มีความแตกต่างจากที่ด าเนินการในแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ อย่างไร  

ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ช้ีแจงว่า เป็นการด าเนินการต่อเน่ืองจาก
แผนปฏิบัติการระยะต้นฯ ซึ่งผลการศึกษาเสนอไว้ ๓ ทางเลือก แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่เห็นด้วยกับทางเลือกท่ี ๓ คือ 
ปรับปรุงพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ให้สอดคล้องในลักษณะ REACH-like ใน
แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ จะต้องมาศึกษาต่อว่าจะท าอย่างไร ในส่วนน้ีจะต้องน าไปหารือกันตามท่ีประธานฯ ให้
ข้อเสนอแนะ 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า ที่ต้องหารือกันเพราะเกี่ยวกับหลายหน่วยงาน จะเห็นว่าโครงการต่าง ๆ  
ที่น ามารวบรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ เป็นโครงการที่แต่ละหน่วยงานเสนอมา และมีการต้ังงบประมาณไว้แล้ว 
เป็นงบประมาณของแต่ละกระทรวง/หน่วยงาน เพียงแต่มารวบรวมอยู่ในแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ จึงเป็นการบูรณาการ
อย่างหลวม ๆ เพราะในการบริหารจัดการสารเคมี ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามารับผิดชอบโดยตรง ในอนาคตถ้ามีหน่วยงาน
หรือองค์กรที่จัดต้ังขึ้นมารับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว (Single manager) ของประเทศ จะท าให้การจัดการสารเคมี
สมบูรณย่ิ์งขึ้น ดังน้ัน ฝ่ายเลขานุการฯ ควรจะมาหารือกันว่าจะท าอย่างไรเพื่อที่จะให้เกิดผลในอนาคต 

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า
นอกจาก ๖ โครงการดังกล่าว ถ้ามีโครงการเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบ และจะพยายามใช้งบประมาณในส่วนของ
ภาคเอกชน เพราะเป็นผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ให้ความเห็นว่า ประเด็นที่ประธานฯ 

กล่าวเป็นส่ิงส าคัญ เรื่องการตัดสินใจเชิงนโยบายว่าในอนาคตการมีองค์กรกลางควรจะเป็นอย่างไร ซึ่งโครงการ flagship 
ของแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ต้องท าให้ชัดเจนว่าจะมีทางเลือกใดเสนอทางฝ่ายนโยบาย เพราะมีตัวอย่างในหลายประเทศ 
เช่น ประเทศออสเตรเลีย มีหน่วยงานกลางท าหน้าที่ประเมินสารเคมี เพราะสารเคมีที่น าไปใช้ทั้งทางอุตสาหกรรมและ
เกษตรกรรมบางครั้งเป็นสารตัวเดียวกัน ถ้ามีหน่วยงานกลางประเมินว่าสารน้ีปลอดภัย การน าไปใช้ก็ให้ competent 
authority น าผลจากการประเมินน้ันไปใช้ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาต หน่วยงานน้ีจะเป็น single agency จริง ส่วนจะ
ขึ้นกับหน่วยงานใดก็เป็นอีกเรื่องหน่ึง ในแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ ได้แนวทางแล้ว แต่ยังไม่ฟันธงชัดเจนว่าจะจัดต้ังอย่างไร 
เสนอไว้ทั้งจะเป็นองค์กรมีกฎหมายเอง หรือเป็นองค์กรมหาชน แต่จะใช่หรือไม่ ต้องท าศึกษาต่อก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้น 
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และจะเป็นประโยชน์ที่มีหน่วยงานเดียวท าหน้าที่ประเมิน แต่ว่า competent authority ยังคงเป็นราชการอยู่ 
และจะน าผลน้ันไปใช้ 

ประธานฯ  ให้ความเห็นว่า มั่นใจว่าคณะกรรมการฯ ส่วนใหญ่เห็นด้วยประเด็นน้ี ขอให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ไปศึกษาดูความเป็นไปได้ในการจัดต้ังองค์กรที่จะเข้ามาดูแลเรื่องน้ีโดยเฉพาะ เป็นองค์กรกลางใน
ระดับชาติ รวมทั้งแนวทางการจัดต้ัง ขอให้น าความเห็นของเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาไปศึกษาว่า 
ในต่างประเทศท าอย่างไรที่ประสบความส าเร็จ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานท าอะไร อย่างไร และมีบุคลากรใน
องค์กรจ านวนเท่าไร และพิจารณาว่ามีความเหมาะสมกับประเทศไทยหรือไม่ เพราะจากข้อมูลของหลาย ๆ 
หน่วยงาน จะเห็นว่าปัจจุบันการบริหารจัดการสารเคมีมีปัญหาค่อนข้างมาก ทั้งสารเคมีที่เป็นอันตรายและไม่เป็น
อันตราย เพราะต่างคนต่างท า ถ้าไม่มีหน่วยงานกลางการท างานอาจไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้พิจารณาว่า  
ถ้ามีส านักงานหรือองค์กรกลางสารเคมี จะท าอย่างไรในรูปแบบไหน รวมทั้งภารกิจหน้าที่ โครงสร้างเป็นอย่างไร 
ขอให้กะทัดรัดแต่มีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องหารือกับ กพร. เพราะเกี่ยวข้องกับงบประมาณและก าลังคน ซึ่งอาจต้อง
ขอก าลังคนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเข้ามาท างาน ให้รีบศึกษาเพื่อให้มีความเป็นไปได้เร็วที่สุด 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรับประเด็นที่ประธานฯ และ
กรรมการที่ได้ให้ข้อสังเกต ไปศึกษาความเป็นไปได้ของการปรับปรุงกฎหมาย และการจัดต้ังองค์กรกลาง รวมทั้งทบทวนของ
ต่างประเทศ และเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์
การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) โดยมีข้อสังเกตตามที่คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อสังเกตแล้ว และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการระยะกลางฯ น้ีไปปฏิบัติให้เกิดผลต่อไป ถ้าหน่วยงานมีส่ิงใดจะ
ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมข้อมูลจากที่เสนอ ขอให้ส่งให้ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือกรมควบคุมมลพิษ 
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ 

มติที่ประชุม 
๑. เห็นชอบกับแผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์

การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อคิดเสนอแนะและข้อคิดเห็น
จากท่ีประชุมไปพิจารณาแก้ไขให้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น 

๒. มอบหมายให้ทุกกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าแผนปฏิบัติการระยะกลาง 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) ไปปฏิบัติ 

 ๔.๒ (ร่าง) ค าส่ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี 
ที่ ๑/๒๕๕๙ เร่ือง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงาน 
ว่าด้วยการจัดการสารเคมี 
ฝ่ายเลขานุการฯ (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) ได้สรุปความเป็นมาและความส าคัญ

ในการทบทวนและปรับปรุงคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
สารเคมี และน าเสนอ (ร่าง) ค าส่ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี ให้ที่ประชุมพิจารณา 
โดยมรีายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุมระเบียบวาระที่ ๔.๒/๑ 

ความเห็นที่ประชุม ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง สรุปได้ดังน้ี 



๑๔ 

ประธานฯ ขอให้คณะกรรมการฯ ให้ความเห็นประเด็นที่ฝ่ายเลขานุการฯ เสนอให้รวม
คณะอนุกรรมการจาก ๓ คณะ เป็นคณะเดียว ตาม (ร่าง) ค าส่ังแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ที่ฝ่ายเลขานุการฯ น าเสนอ  

ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย สอบถามว่า ถ้ามีคณะอนุกรรมการคณะเดียว แผนงานโครงการที่
หน่วยงานต่าง ๆ เสนอบรรจุไว้ใน (ร่าง) แผนปฏิบัติการระยะกลางฯ ที่ผ่านการรับรองแล้วจะท าอย่างไรในการรายงาน 
ผลการด าเนินงาน และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการคณะน้ีไม่มีกรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ
อีกหลายหน่วยงาน 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า ที่ผ่านมามีการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ 
รวม ๓ คณะรับผิดชอบตามยุทธศาสตร์ซึ่งยังไม่ชัดเจน เพราะการด าเนินงานเรื่องสารเคมีจะโยงกันไปหมด และ
หน่วยงานที่ท าหน้าที่เป็นอนุกรรมการในแต่ละชุดก็ซ้ าซ้อนกัน เพราะฉะน้ันจึงควรรวมเป็นคณะเดียว และเห็นว่า 
ยังมีอีกคณะหน่ึงที่มีความส าคัญและอยู่ระหว่างการหารือ คือ การปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งขณะน้ี 
อยู่ระหว่างการสรรหาผู้เช่ียวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิด้านน้ี ซึ่งจะพิจารณากันในการประชุมครั้งต่อไป อย่างไรก็ตาม
ไม่ขัดข้องที่กรมอนามัย และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จะเข้ามาร่วมในคณะอนุกรรมการฯ แต่จ าเป็นต้องเป็น 
ทุกหน่วยงานหรือไม่ เพราะส่ิงที่เกิดขึ้นในคณะอนุกรรมการฯ จะต้องน าเสนอในคณะกรรมการฯ จึงไม่อยากให้
องค์ประกอบคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ ซ้ ากัน 

ผู้แทนประธานมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เสนอให้มีผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็น
ผู้แทนผู้บริโภคหน่ึงองค์กรในคณะอนุกรรมการฯ คือ มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา 

ผู้แทนปลัดกระทรวงคมนาคม  เสนอขอเปล่ียนอนุกรรมการล าดับที่ ๑๙ เป็นปลัดกระทรวง
คมนาคมหรือผู้แทน และเสนอให้จัดเรียงล าดับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ใหม่ตามความเหมาะสมจาก
ระดับสูงลงมา   

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ให้ความเห็นว่า ได้มีการหารื อกัน เน่ืองจาก
คณะอนุกรรมการฯ คณะน้ีเป็นระดับอธิบดี เกรงว่าถ้าเป็นปลัดกระทรวงจะใหญ่เกินไป และเน่ืองจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ
สารเคมีโดยตรงเรื่องการขนส่ง คือศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ขอหารือที่ประชุมท าอย่างไรจึงจะเหมาะสม 

ประธานฯ ให้ความเห็นว่าปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการในคณะกรรมการแห่งชาติฯ แล้ว 
และขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปปรับแก้ไข 

ฝ่ายเลขานุการฯ ฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ขอรับข้อสังเกตจากที่ประชุมไปปรับแก้ไข 
รวมทั้งจัดเรียงล าดับใหม่จากระดับสูงลงมา และขอใช้ค าว่าผู้แทนหน่วยงาน.... แทน  

ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอขอเพิ่มผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมใน
คณะอนุกรรมการฯ และฝ่ายเลขานุการฯ ซึ่งกรมฯ ได้มีการด าเนินการตามแนวทางของแผนปฏิบัติการระยะต้นฯ 
ในหลายเรื่อง อาทิ การปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และการประกาศ
บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย บัญชีที่ ๕.๖ ทั้งน้ี ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคที่มีการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายมาก
พอสมควร ซ่ึงแผนของกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะด าเนินการจะเป็นการควบคุมวัตถุอันตรายหรือสารเคมีดังกล่าว 

ผู้แทนรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอบถามว่า  ช่ือร่างค าส่ังแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการที่ถูกต้อง จะเป็น “คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์
การจัดการสารเคม”ี หรือ “คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี” 
และเสนอให้เพิ่มกรมประมง และกรมปศุสัตว์ เน่ืองจากดูแลวัตถุอันตรายทางการเกษตรโดยตรง  



๑๕ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ชี้แจงว่า เน่ืองจากเป็นร่างค าส่ังเดิม จึงข้อแก้เป็น 
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี และให้ความเห็นว่าควรเสนอ
ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นหลักก่อนแล้วค่อยน าไปประสานหน่วยงานอื่น 

ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอให้ปรับหน้าที่และความ
รับผิดชอบใหม่ เป็นดังน้ี ข้อที่ ๑ ประสานนโยบายและแผนว่าด้วยการจัดการสารเคมี ข้อที่ ๒ ก ากับและติดตาม
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติให้บรรลุหลักความส าเร็ จและเป้าหมายของแผน
ตามท่ีก าหนด ข้อที่ ๓ ประเมินความส าเร็จการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมีแห่งชาติ ข้อที่ ๔ 
จัดท าข้อเสนอเชิงนโยบาย ข้อเสนอเชิงจัดการ ข้อเสนอเชิงปฏิบัติในการจัดการสารเคมี เพื่อให้สังคมและ
ส่ิงแวดล้อมปลอดภัยจากอันตรายสารเคมี  ข้อที่  ๕ แต่งต้ังคณะท างานได้ตามความเหมาะสม ข้อที่ ๗ รายงาน    
ผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี และเสนอให้เพิ่ม
หน่วยงานด้านกฎหมาย เช่น กรมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยตรงด้านกฎหมาย 

ประธานฯ ขอให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อสังเกตไปพิจารณา  
ผู้ทรงคุณวุฒิ (นางสมศรี สุวรรณจรัส) เสนอให้เพิ่มอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมและ

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นรองประธานร่วมกับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ และเลขาธิการคณะกรรมการอาหาร
และยา และเสนอให้ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการปรับปรุง
กฎหมายฯ 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ)  ขอรับข้อสังเกตไปปรับแก้ไข และสรุปช่ือค าส่ัง
เป็น “ค าส่ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี  ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมี” โดยมีนายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ 
เป็นประธานอนุกรรมการ มีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร 
และอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นรองประธานอนุกรรมการร่วม เพิ่มผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้แทนมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา เป็นอนุกรรมการ และมีผู้แทนส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผู้แทน
กรมควบคุมมลพิษ ผู้แทนกรมวิชาการเกษตร และผู้แทนโรงงานอุตสาหกรรม เป็นอนุกรรมการและเลขานุการร่วม 
ทั้งน้ี การแต่งต้ังหน่วยงานในคณะอนุกรรมการจะแต่งต้ังเป็นผู้แทนหน่วยงาน เช่น ผู้แทนกรมศุลกากร เป็นต้น 
รวมทั้งจะจัดเรียงล าดับคณะอนุกรรมการใหม่จากระดับสูงลงมา และปรับแก้ไขหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเสนอ  

ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย เสนอเพิ่มข้อเสนอ “ด้านกฎหมาย” ในหน้าที่และความรับผิดชอบ 
ข้อที่ ๓  

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า คณะอนุกรรมการปรับปรุงกฎหมายฯ  
อยู่ระหว่างการสรรหาประธานและอนุกรรมการที่มีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายสารเคมีทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึ่งจะแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะ และองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวจะ
ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมายสารเคมี หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยที่ดูเรื่องน้ี 
และจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาในการประชุมคราวถัดไป  

ประธานฯ ให้ความเห็นว่า ถ้ามีเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นจะต้องต้ังคณะอนุกรรมการ
ภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติฯ สามารถเสนอขึ้นมาได้ โดยเฉพาะเรื่องกฎหมาย เพราะมีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้อง 
และกระจายอยู่ตามกระทรวงต่าง ๆ คณะอนุกรรมการคณะน้ีจะมาช่วยพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายสารเคมี โดยเฉพาะกฎหมายที่ออกมาเป็นระยะเวลานาน ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายให้ปรับปรุงกฎหมายที่มีอายุเกิน 



๑๖ 

๑๐ ปี และหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพจะต้องพิจารณาว่าควรปรับปรุงแก้ไขอย่างไรให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ขอให้ที่ประชุมรับ
ข้อสังเกตและเห็นชอบ (ร่าง) ค าส่ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการสารเคมีตามที่ให้ฝ่ายเลขานุการฯ 
เสนอ และเมื่อฝ่ายเลขานุการฯ ไปปรับแก้ไขแล้วเสร็จ สามารถเสนอให้ประธานกรรมการฯ ลงนามได้ 

 
มติที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ค าส่ังคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ

สารเคมี ที่ ๑/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการประสานนโยบายและแผนการด าเนินงานว่าด้วยการจัดการ
สารเคมีตามที่เสนอ โดยให้ฝ่ายเลขานุการฯ รับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากที่ประชุมไปพิจารณาแก้ไขให้
สมบูรณ์ เมื่อได้ปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้ด าเนินการเสนอประธานกรรมการฯ ลงนามในค าส่ังแต่งต้ังต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองอ่ืน ๆ 
ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอให้ฝ่ายเลขานุการฯ วิเคราะห์

กฎหมายสารเคมี ต้ังแต่การน าเข้า การผลิต การขนส่ง การจัดเก็บ การใช้ และการจัดการของเสีย และช้ีให้เห็นว่า
กฎหมายที่มีอยู่ในประเทศไทย มีกฎหมายอะไรบ้าง รวมทั้งอนุสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการฯ เห็นภาพ
ชัดเจนขึ้นก่อนจะมาเสนอแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย 

ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาด าเนินการเพื่อให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ได้
พิจารณาภาพรวมของการจัดการสารเคมีที่ชัดเจน และมองภาพไปในทิศทางเดียวกันในทุกเรื่อง ประเด็นใดที่เกี่ยวข้อง อาทิ 
เรื่องกฎหมาย เรื่องเวทีการประชุมต่าง ๆ ทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ  ขอให้น ามาพิจารณาใน
คณะกรรมการแห่งชาติฯ คณะน้ีด้วย และสอบถามว่าคณะกรรมการแห่งชาติฯ จะมีการประชุมมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 

ฝ่ายเลขานุการฯ (กรมควบคุมมลพิษ) ช้ีแจงว่า จากการหารือฝ่ายเลขานุการฯ ได้วางแผนจะประชุมถี่
ขึ้น อย่างน้อยปีละประมาณ ๒ ครั้งแล้วแต่วาระ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาคเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน ถ้ามี
วาระที่ เกี่ยวข้องที่ ต้องการเสนอให้คณะกรรมการแห่งชาติฯ ทราบ หรือมีข้อคิดเห็นที่จะขับเคล่ือนนโยบาย 
ด้านสารเคมี ขอให้ประสานฝ่ายเลขานุการฯ ทั้งส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมควบคุมมลพิษ กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และกรมวิชาการเกษตร ได้ 

ประธานฯ เสนอให้มีการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติฯ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง ถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้
ประชุมถ่ีขึ้น เพื่อจะได้รับทราบสถานการณ์ที่หน่วยงานต่าง ๆ ด าเนินการอยู่ เพื่อความร่วมมือในการท างานต่อไป  
ในวันน้ี ขอขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านอีกครั้งหน่ึงที่มาให้ข้อคิดเห็น หน่วยงานใดมีประเด็นที่จะเสนอคณะกรรมการ
แห่งชาติฯ สามารถเสนอมาที่ฝ่ายเลขานุการฯ เพื่อจะได้จัดเป็นวาระประชุมต่อไป ขอบคุณและปิดประชุม 

เลิกประชุมเวลา  ๑๒.๐๐ น. 

 
 

                   นางสาวธีราพร วิริวุฒิกร 
          นักวิชาการส่ิงแวดล้อมช านาญการพิเศษ 
         ส านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย 
                     กรมควบคุมมลพิษ 
                  ผู้จดรายงานการประชุม 

นายสุวรรณ นันทศรุต 
                   รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ 

  กรมควบคุมมลพิษ 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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